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Dveřní zavírače ABUS
Zavřít dveře – bezpečně a tiše
Zlobí vás, že někdo nechal zase otevřené dveře nebo
bouchání způsobené průvanem? I v takových případech
pomohou dveřní zavírače ABUS. Využijete je ve veřejném
prostoru (obchody, restaurce, firmy) a v domácnosti. Dveřní
zavírače ABUS nabízejí komfort bezpečného a tichého
zavírání. Jsou vhodné pro téměř všechny typy dveří a snadno
se instalují.
V nabídce jsou modely pro domovní i bytové vchodové dveře,
pro dveře do interiéru, ale také pro protipožární
bezpečnostní dveře.
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AC7436

Dveřní zavírač pro těžké
vchodové dveře

AC7124

Dveřní zavírač pro vchodové dveře

Možnosti
• Pro těžké vchodové dveře do 150 kg
• Pro veřejné budovy

Možnosti
• Pro kancelářské a vchodové dveře do 85 kg
• Pro veřejné budovy

Podrobnosti
• Vhodný pro hmotnost dveří od 60 do 150 kg
• Maximální šířka dveří 950 až 1 500 mm
• Pro levé i pravé dveře
• Nastavitelná rychlost zavírání
• Nastavitelná síla zavírání
• Tlumení otevírání
• Třída EN 3-6

Specifikace
• Vhodný pro hmotnost dveří od 45 do 85 kg
• Maximální šířka dveří 850 až 1 250 mm
• Pro levé i pravé dveře
• Nastavitelná rychlost zavírání
• Nastavitelná síla zavírání
• S tlumením otevírání
• Třída EN 2-4

Výhody
Dveřní zavírače AC7436 zavírá spolehlivě a tiše i velmi široké a
těžké dveře. Díky integrovanému tlumení otevírání nehrozí při
prudkém otevření dveří nebo při náhlém poryvu větru
poškození dveří nebo stěny.

Výhody
Díky nastavitelné rychlosti a síle zavírání můžete dveřní
zavírač AC7124 přesně přizpůsobit Vašim potřebám.
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AC7023

AC7303

Dveřní zavírač pro
vchodové dveře
Možnosti
• Pro kancelářské a vchodové dveře do bytů do 60 kg
• Vhodný pro protipožární dveře

Dveřní zavírač pro vchodové
dveře do bytů
Možnosti
• Pro kanceláře a vchodové bytové dveře o hmotnosti
do 85 kg
• Vhodný pro protipožární dveře

Specifikace
• Vhodný pro hmotnost dveří max. 60 kg
• Maximální šířka dveří 950 mm
• Pro levé i pravé dveře
• Nastavitelná rychlost zavírání
• S možností aretace
• Třída EN 3
• EN certifikát EN 1154 a EN 1634

Specifikace
• Vhodný pro hmotnost dveří od 45 do 85 kg
• Maximální šířka dveří 850 až 1 100 mm
• Pro levé i pravé dveře
• Nastavitelná rychlost zavírání
• Třída EN 2, 3, 4 (<105°)
• Certifikát EN 1154 a EN 1634

Výhody
Dveřní zavírač AC7303 je certifikovaný dle normy EN1634 a je
vhodný také pro použití na protipožární dveře. Nastavitelná
rychlost zavírání zajišťuje vysoký komfort.

Výhody
Dveřní zavírač AC7023 je ideální pro použití na kancelářské
nebo vchodové dveře do bytů. Díky certifikátu EN 1634 je
vhodný také pro protipožární dveře.
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AC4223

AC6024

Dveřní závírač pro
vchodové dveře do bytů

Dveřní zavírač pro
interiérové dveře

Možnosti
• Pro kancelářské dveře a bytové vchodové dveře

Možnosti
• Pro interiérové dveře do hmotnosti 65 kg

Specifikace
• Vhodný pro hmotnost dveří od 45 do 85 kg
• Maximální šířka dveří 850 až 1 100 mm
• Pro levé i pravé dveře
• Nastavitelné rychlosti zavírání
• Třída EN 2, 3, 4

Specifikace
• Vhodný pro hmotnost dveří od 45 do 65 kg
• Maximální šířka dveří 850 až 950 mm
• Pro levé i pravé dveře
• Nastavitelná rychlost zavírání
• Třída EN 2, 3

Výhody
Díky nastavitelné rychlosti zavírání můžete dveřní zavírač
AC6024 přizpůsobit Vašim požadavkům. Zavírá spolehlivě a
tiše vchodové dveře do bytů do hmotnosti 85 kg.

Výhody
Díky nastavitelné rychlosti zavírání lze dveřní zavírač
AC4223 přizpůsobit Vašim potřebám.
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TS40

AC4100

Dveřní zavírač pro lehké
interiérové dveře
Možnosti
• Dveřní zavírač pro lehké interiérové dveře do
hmotnosti 40 kg
Specifikace
• Vhodný pro hmotnost dveří do maximálně 40 kg
• Pro levé i pravé dveře
• Snadná montáž bez vrtání
• Nastavitelná síla zavírání
Výhody
Dveřní zavírač AC4100 se vyznačuje snadnou a rychlou montáží
bez vrtání. Je vhodný zejména pro nájemní byty.
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Dveřní zavírač pro lehké
interiérové dveře
Možnosti
• Dveřní zavírač pro lehké interiérové dveře do
hmotnosti 20 kg
Specifikace
• Vhodný pro hmotnost dveří maximálně do 20 kg
• Pro levé i pravé dveře
Výhody
Dveřní zavírač je vhodný pro lehké interiérové dveře do
20 kg, pro levé i pravé dveře.
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Přehled zavíračů dveří ABUS

Nejděte ten správný
Přehled dveřních zavíračů ABUS

AC7436
Použití

AC7124

AC7023

AC7303

AC6024

AC4223

Těžké
vchodové
dveře,
veřejné
budovy

Kancelářské
dveře,
vchodové
dveře,
veřejné
budovy

3-6

2-4

2, 3, 4 (< 105°)

3

2, 3, 4

2, 3

950 1500 mm

850 1250 mm

850 1100 mm

950 mm

850 1100 mm

850 950 mm

60 - 150 kg

45 - 85 kg

45 - 85 kg

60 kg

45 - 85 kg

45 - 65 kg

Volitelně

Volitelně

Volitelně

Volitelně

Volitelně

Volitelně

AC4100

Kancelářské
Kancelářské
Kancelářské Pokojové dveře Lehké dveře
dveře, vcho- dveře, vcho- dveře, vchodové dveře do dové dveře do dové dveře do
bytů
bytů a vchodobytů
vé dveře

TS40
Lehké dveře

Nastavitelné rychlosti zavírání

Nastavitelná síla zavírání

Třída EN

Max. šířka dveří

Max. hmotnost dveří

40 kg

20 kg

Tlumení otevírání

Aretační funkce (rameno)

Úhel paralelního ramena

Volitelně

Volitelně

Vhodný pro protipožární dveře

EN certifikát (EN 1154)

EN certifikát (EN 1634)
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Brožury

ABUS informační brožury
Kompaktní znalosti o bezpečí
Ke každému z našich oborových odvětví nabízíme
informační brožury.

Naše brožury obdržíte u specializovaných prodejců nebo si je
jednoduše stáhněte na naší internetové stránce:
www.abus.cz

Bezpečí domova
Zabezpečení oken a dveří, visací zámky a petlice, alarmy a
monitorovací systémy a také protipožární ochrana. V našich
informačních brožurách se dozvíte potřebné informace, jak
udělat Váš domov bezpečnější. Kromě informací o
jednotlivých našich výrobcích poskytujeme také všeobecné
informace týkající se ochrany před vloupáním a krádeží.
Bezpečí na cestách
Na cestách vždy bezpečně. Nabízíme Vám obsáhlý
informační materiál k tématům zabezpečení jizdních kol,
motocyklů a lodí.
Zabezpečení objektů
Nabízíme různá bezpečnostní řešení pro ochranu komerčních
a průmyslových objektů. Nabízíme například informace ke
generálním klíčovým systémům, přístupovým systémům,
alarmovým a kamerovým systémům.
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Váš specializovaný prodejce:

Fibel Türschließer
AC CZ (ABUS Czech)

Chyby tisku vyhrazeny. ABUS si vyhrazuje právo změn technických detailů a barevných provedení. © ABUS 12/2016

Kontakt:
ABUS | CZECH s.r.o.
Bohuslava Martinů 7
140 00 Praha 4
E-mail: abus@abus.cz
www.abus.cz
Tel: +42 241 040 960
Fax: +42 241 445 020

